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„Region“ v Městské knihovně v 
Náchodě            

Marie Sobotková           
 

     Regionální literatura krásná i naučná, drobné tisky a regionální informace týkající se 
města a okresu Náchod jsou předmětem shromažďování, zpracování a zpřístupňování 
také v Městské knihovně v Náchodě. Dlouhodobě je budován specializovaný fond 
regionální literatury, v případě 1 výtisku dokumentu přístupný pouze prezenčně. 
Vytváříme elektronický katalog regionální literatury, stále ale uchováváme klasický jmenný 
katalog a kartotéku regionálních osobností. Rovněž tištěné tematické výběrové 
bibliografie (např. Pověsti Náchodska, Válka roku 1866 aj.) nebo řada Náchodský okres v 
tisku v roce…, vydávané v letech 1971-1990 a opatřené personálním, systematickým a 
místním rejstříkem, zůstávají stále dobrým informačním pramenem. V současnosti jsou 
ale mnohem pružnější počítačové databáze. Výhodná je spolupráce více institucí. Podíleli 
jsme se na tvorbě souborné databáze regionálních periodik z let 1800-1965. Souběžná 
regionální bibliografie však není zatím systematicky zpracovávána, výsledkem pouze 
výběrové excerpce tisku jsou kopie článků řazené podle klíčových slov. Také při skromné 
ediční činnosti věnujeme pozornost regionálním osobnostem (Literární místopis 
Náchodska, Václav Fryček, Cestou knihovníka). Regionální motivy, výročí a události jsou 
připomínány v rámci výstavních akcí. 
 
      V současné době se více zamýšlíme nad „živějšími“ formami propagace regionálních 
tradic a literatury. Literární a výtvarné soutěže pro děti jsou velmi často koncipovány k 
regionální tematice, reagují na události a dění ve městě, např. velká etapová soutěž od 
ledna do října 2004 „O poklad rytíře Hrona“ k 750 letům první písemné zmínky o 
Náchodě. Rovněž slavnostní vyhlašování výsledků v podání kněžny Zaháňské a 
důstojníka z roku 1866 bylo pojato v duchu regionální historie. „Pasování“ nových čtenářů 
bylo zase v režii náchodského rytíře Hrona. Pro žáky 9. tříd a studenty středních škol 
připravujeme besedy o literatuře regionu. Součástí je samozřejmě také výklad, ale hlavní 
náplň spočívá v zábavně pojatém kvízu s hudebními a literárními ukázkami a v 
samostatné práci dětí na přípravě krátkého vystoupení – představení regionální 
osobnosti. Kladný ohlas mají literární vycházky. „Na dvoře vévodském“ souvisí z dílem 
Aloise Jiráska. Putování „Po stopách Dannyho Smiřického“ začínáme v knihovně 
rozmluvou s pamětníkem, kterým je spolužák Josefa Škvoreckého a zároveň předloha 
postavy Rosti Pittermana ze Zbabělců. Pokračujeme vycházkou po Náchodě a 
zastavujeme se na místech známých z díla Josefa Škvoreckého. Připomeneme si čtenou 
ukázkou zážitky Dannyho v kavárně hotelu Beránek, následuje radnice, gymnázium, 
hostinec Port Artur, pivovar, most přes řeku Metuji a domy, kde žily Dannyho lásky Marie 
a Irena. Někdy se přihodí, že šťastnou náhodou potkáme v náchodských ulicích paní N. a 
ona potvrdí užaslým účastníkům procházky, že skutečně inspirovala postavu jedné z 
dívek Dannyho Smiřického. 
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      V rámci informačních služeb knihovny patří tematika regionu na přední místo ve 
struktuře zodpovídaných dotazů. To už je ale téma na další příspěvek. 
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